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ACVIC, Centre d’Arts Contemporànies, carrer Sant Francesc 1 de Vic presenta del 26 de

gener al 31 de març la mostra col·lectiva Silenci/s comissariada per Jordi Tolosa i on

participen els artistes Ricard Aymar, Albert Bayona, Ferran Blancafort, Félix Blume,

Carme Garolera, Pep Mata, Jordi Tolosa i Ignasi Villares.

Els espais físics. El silenci com a buit. El silenci des d’un vessant físic i corpori. Parlar

d’aquest “tall” entre el so i el no so. Entre el so i el silenci. El silenci a la natura. L’espai -

territori- versus l’individu. La mirada a l’exterior i la contemplació del paisatge sense la

presència de l’ésser humà. La potència del buit com a generador. Notar l’absència és un

inici d’analitzar-la. El silenci individual. L’individu enfrontat a si mateix, amb l’atenció

posada en el més profund, essencial i generador silenci. La societat. El llenguatge i el

silenci com a elements vertebradors del pensament, la cultura i l’art. El silenci de la mort.

El buit, l’absència i la pèrdua. El final de la vida i la relació amb el que queda. El silenci

com a element d’inici i final.

A la imatge, Albert Bayona, “Berlín Tales”.
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